
  األردني في القانون االحتراف الرياضي عقد لتنظيم عامةال اعدالقو كفاية مدى

  ةمقارن دراسة

  إعداد

  العدوان فواز طالل

  إشراف

  الفضل منذر الدكتور

  الملخص

 الرياضي االحتراف عقد لتنظيم العامة القواعد كفاية على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 لدى الرياضي  االحتراف لعقد مقترح مشروع وضع إلى بإالضافة ،ياألردن القانون في

 ذلك ناكا سواء األردن في التنافسية الرياضة ةإدار و قيادة عن المسؤولة الرياضية المؤسسات

   .الرياضية األندية مأ االتحادات مستوى على

 االحتراف بعقد الخاصة القواعد دراسة إلى الباحث عمد فقد الدراسة هذه إطار وفي  

 العقد هذا ان تبين ان بعد العمل عقد وبالتحديد للعقود العامة والقواعد المبادئ ضوء في سقاطهاوإ

 الدراسة هذه تقسيم إلى الباحث عمد فقد ولهذا . االحتراف لعقد القانونية الطبيعة إلى قرباأل هو

 التعريف وكذلك ،عناصرهو الرياضي االحتراف ظاهر منها األول في ندرس ثالثة محاور إلى

 المحور وفي ،المدة محدد عمل عقد انه من القانوني تكييفهو خصائصهو ياضيالر االحتراف عقدب

 ننتقل ثم ومن ، االحتراف عقد يحكم الذي القانوني النظام لقواعد المكونة العناصر نحدد الثاني

 وقفو ،)ألطرافه والتزامات حقوق من( عليه المترتبة ثارهاآلو االحتراف عقد إبرام لدراسة

 المحور وفي النادي، طرف فيأو  الالعب طرف في تتحقق سبابأل سواء افاالحتر عقد سريان



 شكالياتاإل واخيراً المبتسر،أو  منها الطبيعي سواء االحتراف عقد انقضاء حاالت ندرس الثالث

 المختصة الجهة حيث من سواء ،الرياضي االحتراف عقد عن الناشئة المنازعات تثيرها التي

أو  التفسسرأو  ثباتاإلأو  عليه التطبيق واجب القانونبأو  االحتراف دعق عن الناشئ النزاع بفصل

  .وغيرها

 الظاهرة تعقد من كل سببوب انه أهمها من عدة نتائج إلى توصلنا الرسالة هذه نهاية وفي    

 القواعد تكفي ال ، االحتراف عقد وخصوصية تحكمها التي المصادر وتعدد وتشعبها الرياضية

 عقود وتنظيم الرياضي االحتراف ظاهرة لمواجهة العمل وقانون المدني القانون في العامة

 والتي العقد، هذا في وصيةالخص مظاهر عديد من هإبراز تم لما وفقاً وذلك الرياضي، االحتراف

 في تصل التي الالعب التزامات فإن كذلك .العقود من النوع بهذا خاص قانوني نظام فرادإ تقتضي

 مشروعه التزامات تبقى الخاصه بحياته والمساس المحترف لالعب الشديد دالتقيي حد إلى مداها

 تيوال الرياضي للنشاط الخاصه الطبيعه إلى استناداً مشروعيتها لعدم المقرر صلاأل خالف على

 فإن وكذلك . االحتراف عقد مستلزمات من تعتبر التي االلتزامات هذه مثل فرض تبرر

 التزام سوية على بالفعل أثر لها عام بوجه الرياضي والنشاط االحترافب الخاصة االعتبارات

 عناية ببذل التزاماً يبقى وانما نتيجة بتحقيق التزاماً بحال تجعله ال انها اال المحترف، الالعب

 الرجل عناية حتىأو  الحريص الشخص عناية إلى لتصل سويتها من االعتبارات تلك ترفع بحيث

 يتفاوت كان نوإ ما خطر إلى الالعب تعرض ان رياضة أية نشأ من نفإ كذلك .الحرص شديد

 عدم هو المعيار يكون ان المتوجب من ان فنرى وبالتالي ،أخرى إلى رياضة من درجته في

 االتحاد فإن كذلك .المعنية الرياضة في عليها المتعارف تلك من اكبر خطورةإلى  الالعب تعريض

 تكون الصفة وبهذه به، المعني الرياضي النشاط هو عام مرفق تنظيم هدفها يةإدار الرياضي سلطة

 اللجنة عن يصدر ما باستثناء وذلك العليا، العدل محكمةأمام رة عنه قابلة للطعن الصاد القرارات

 حقيقة في تعد ال خيرةلنظام القانوني للتحكيم، وكذلك ألن هذه األل لخضوعها االتحادب القضائية



 حال في للعقد الحكمي االنفساخ شرط فإن كذلك .الدقيق القانوني بالمعنى يةإدار قراراتاألمر 

 وذلك الرياضي، االحتراف عقود في ينطبق ال بالتزاماته طرفيهأحد  خاللإأو  معينة واقعة تحقق

 .التصديق حيث منأو  الكتابة حيث من سواء نهائهإ في الشكل توافر ضرورة من يستوجبه لما

 لظاهرة مستقل قانوني نظام وجود عدم من الدراسة نتائج هأظهرت لما ونظراً فإنه وكذلك

 اوصى فقد ،التنافسية الرياضة ميدان في التشريعي النقص بسبب وذلك الرياضي االحتراف

 وكذلك ،النظام لهذا المقترح المشروع بيقتطو االحترافب خاص تشريع عوض بضرورة الباحث

   .الرياضي االحتراف تطبيق عن شئةالنا اضيةالري بالمنازعات خاص رياضي قضاء وجود
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Abstract 
This study aims to identify adequacy of the general rules organizing contract of 

professionalism in sports in the Jordanian Law plus develop a proposed project for 

contract of professionalism in sports at sport organizations which are responsible for 

guiding and managing competitive sports in Jordan whether at the level of sport 

associations or clubs.  

In the context of this study, the researcher tries to study the rules of 

professionalism contract in the light of the general principles and rules of contracts, 

especially contracts of employment since such contracts are insofar similar to 

professionalism contracts concerning their legal nature. Thus, the researcher divides this 

study into three themes; in the first one we take up shape and elements of professionalism 

in sports and identify contract of professionalism in sports and its features that it is a 

contract of employment with a fixed term. In the second theme, we determine the 

elements forming rules of the law governing professionalism contract and study 

conclusion of professionalism contract and its consequent results (rights and obligations 

of its parties) and termination of such contract where due to causes attributable to the 

player or the club; while in the third theme, we take up cases of expiration of such 

contract whether normal or premature. Finally, the problems and disputes arising out of 

contract of professionalism in sports in terms of the competent body to resolve disputes 

arising out of professionalism contract, applicable law, proving, or interpretation, etc. 



This paper ends with several results; the most important of which is that- due to 

the complexity and ramification of sports phenomenon, diversity of bodies governing it, 

and privacy of professionalism contract- the general rules of the civil law and labor law 

are not sufficient to handle phenomenon of professionalism in sports and organize 

contract of professionalism in sports due to privacy aspects found in such contract which 

require designating a special law for such kinds of contracts. Furthermore, the obligations 

of the player, which severely restrict the professional player and his/her private life, are 

still legal obligations, contrary to norms showing their invalidity, depending on the nature 

of the sport activity that vindicate imposing such obligations which are considered 

requirements of professionalism contract. Moreover, the considerations of 

professionalism and sport activity, on whole, have real impacts upon discipline of 

commitment of the professional player, but, by no means, they don’t make it as a 

commitment to achieve a result, rather it remains mere a commitment to make efforts so 

that such considerations are elevated to meet care of a careful person or even care of a 

very careful person. Furthermore, in any sport the player may be exposed to some danger 

regardless of its extent among sports. Thus, it is necessary that the standard be not to 

expose the player to a greater danger than the customary dangers in the concerned sport. 

In addition, the sport association is administrative authority aiming to organize the sport 

activity under its control; in this capacity, the decision issued by it are subject to appeal 

before High Court of Justice except the decisions passed by Judicial Committee of 

Association since it is subject to the legal system of arbitration, and since the latter are 

not considered administrative decisions under the accurate legal sense. Moreover, the 

judgmental revocation of the contract, in case occurrence of a certain event or that either 

party is in a breach of its obligations, does not apply to contracts of professionalism in 

sports since it is required to provide the form as to its termination whether with respect to 

writing or attestation.  

Considering the results of the study showing that there is no independent legal 

system for professionalism in sports due to lack of legislation regarding the competitive 

sports, the researcher recommends to develop legislation of professionalism, apply the 

proposed project for this system, and establish a sport judiciary concerning the sport 

disputes arising out of applying professionalism in sports.   


